
VPKB/Scheppingszondag 5 september 2021/ Scheppingsperiode 1 september 
tot 4 oktober 2021 

Suggesties voor liturgie en preek : Bijbelteksten: Genesis 11:1-9 en Openbaring 21:1-6 
Deze liturgie en preek zijn met toestemming en dank overgenomen van ds. Yolande Bolsenbroek, 

predikante in Rixensart. De kerkenraad van deze gemeente  besloot, naast de jaarlijkse 
Scheppingszondag tot een extra 2e Scheppingszondag in het jaar. Een idee dat de werkgroep Kerk in 

de Samenleving bij dezen ook van harte wil aanbevelen. 
De verschillende onderdelen van de kerkdienst in Rixensart hebben we integraal overgenomen. Het 

is een goede mogelijkheid om kennis maken met een andere liturgische invulling van de dienst.                                                                                    
De gebeds-en preekteksten zijn bedoeld als suggesties.  We hopen dat deze op z’n minst de nodige 

inspiratie geven. 
Werkgroep Kerk in de Samenleving 

  
In deze kerkdienst wordt door drie gemeenteleden een meditatie gehouden. Na de dienst wordt 

de mogelijkheid geboden voor een nagesprek. 
De vragen zijn:  
1) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van de grote ecologische crisis waarvan wij getuige 
zijn? 
2) Welke acties zijn volgens u prioritair om deze crisis te boven te komen: a) in ons innerlijk leven, 
b) in onze dagelijkse individuele acties, c) in onze collectieve actie (ook op het niveau van de kerk). 
3) Hoe kan ons geloof ons steunen en leiden bij deze acties? 
 
 
Doelstelling van de kerkdienst: Bezinning over het behoud van de Schepping en de oorzaken van 
de opwarming van de aarde. 
 
 
Lied: In het begin lag de aarde verloren 162 verzen 1,3,5( NLB) 
 
Apostolische groeten: 
 

In het begin, toen het nog erg donker was, 
Zei God, 

"Laat er licht zijn!" 
En er was licht! 

God zei, 
"Dit is goed! "  

In de brandende braambos, 
in de pilaar van vuur, 

in het licht van de dag, 
in de vonk van de nacht... 

in het vuur van de schepping 
werd ons  Gods’ richting gewezen. 

Met het licht in onze ogen, 
met warmte in onze gezichten, 

met liefde in ons hart... 
Laten we God aanbidden! 

 
Moge Zijn genade en vrede over ons zijn en over allen die wij in ons hart dragen.  
 
Inleidend woord bij de kerkdienst 



 
Op deze Scheppingszondag nodigen wij u uit om na te denken over de ecologische crisis en de 
oorzaken ervan. 
Wij worden geconfronteerd met de ernst van de situatie van de klimaat- en de milieucrisis.  Die 
heeft alles te maken met onze manier van leven, die rampzalig is voor onze planeet Aarde.!  
In de eerste plaats voor grote groepen kwetsbare en arme mensen, dicht bij ons en aan de andere 
kant van de wereld. 
Wij bidden om Hoop, die God ons heeft gegeven. 
En wij nodigen u uit om samen actoren te zijn, of te worden, van deze door God gegeven Hoop. 
 
Na de dienst zullen we een discussie houden met de volgende vragen ( zie hierboven) 
 
Laat ons stil  worden…. 
  
Lezing van een deel van het Zonnelied van Franciscus van Assisi 
 
Zonnelied 
God zij geloofd met al zijn schepselen, 
vooral voor onze broer de zon, 
die ons licht brengt en de dageraad 
Volmaakt is hij en groots, hij schittert en hij straalt 
Als wij hem zien, Heer, denken wij aan U. 
 
God zij geloofd voor zus de maan  
en voor de sterren, die God in de hemel zaaide, 
ze staan zo helder en zo mooi te stralen. 
 
God zij geloofd voor onze  broer Wind 
Voor de stormen en de stilte,  
voor de wolken en de regen,  
voor de zomer en de winter,  
Zo laat God Zijn schepping leven. 
 
God zij geloofd voor zus het water, 
Ze dient ons, ze is kostbaar, nederig en schoon. 
 
God zij geloofd voor broer het vuur 
Met wie God ons licht gaf in de nacht. 
Speels is hij en vrolijk, sterk en machtig. 
 
God zij geloofd voor onze moeder de aarde 
Ze draagt ons en voedt ons, geeft het leven 
Aan duizend soorten fruit en bloemen. 
Ze groeien in haar schoot 
(...) 
Loof God en geef Hem dank en eer.(…) 

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi ( ca 1125). Uit de Groene Bijbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vertaling: Liesbeth Goedbloed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lied: In het begin riep God mensen tot leven 162 vers 6 (NLB) 
 



Lezing van Ps 146   
 
Kyriegebed  (Als alternatief kan het “Klimaatlied voor kerken” gezongen worden: zie bijlage )  
  
Heer, waar we ontmoedigd raken door de vele crises in onze wereld, die ons verlammen, spreekt U 
ons toe over vooruitzichten en nieuwe kansen.  
Heer, ontferm u over ons. 
 
Christus, waar we sprakeloos worden door de hulpeloosheid, de wanhoop en benarde situaties van 
zoveel mensen, geeft U ons de moed om te spreken en te handelen. 
Christus, ontferm u over ons. 
 
Heer, waar wij doof zijn geworden voor uw scheppend Woord, raakt U ons aan met een nieuwe 
toekomst.  
Heer, ontferm u over ons. 
Kyrie Eleison 
 
Moge Gods barmhartigheid als een zoete dauw over ons en onze zieke aarde komen,  
zodat de bevrijding kan doorbreken en wij de behoeders worden van nieuw en onstuitbaar leven.   
Acteurs worden van de door God gegeven HOOP.  
Amen. 
 
Stilte 
 
Woord van Bevrijding 
 
De God van Israël,  
De God van Bevrijding  
God de Schepper, 
verlost ons van alles wat ons tegenhoudt om Zijn weg te gaan als partners in zijn schepping. 
Hij bevrijdt ons van alle afgoderij  
Hij geeft ons een hoop en verwachting :  
de verwachting van een betere wereld.  
 
Laat ons zingen met de vreugde van deze hoop: 
Lied: Heilig, heilig, heilig 985 vers 1 ( NLB) 
 
Moge God de zekerheid van zijn vergeving in onze harten leggen   
en moge hij ons de mogelijkheid geven op weg te gaan naar zijn Koninkrijk. 
 
Lied: Heilig, heilig, heilig 985 vers 3 (NLB) 
 
Verkondiging van het Woord 
 
Gebed van verlichting ( met de Heilige Geest)  
 
Op deze zondag staan we stil  om na te denken over onze manier van leven op aarde, 
in relatie met onze zusters en broeders en met alle mensen.,  
we bidden tot u, 
U die leefruimte schept voor al wat leeft en groeit op aarde.  
U die ons oproept om de afgoden van onze tijd te weerstaan,  



om onze harten en ons verstand open te stellen voor uw Woord:  
voor de relevantie  van uw Woord in ons dagelijks leven; 
Open onze oren  
Opdat onze gedachten, onze gebeden, onze handen en onze voeten geleid mogen worden  
door Uw Wil, door Uw Liefde, 
Amen. 
 
Lezing: Genesis 11:1-9  
 
Lied: Heer, uw boodschap staat geschreven, 317 verzen 2,3 
 
De preek wordt door drie gemeenteleden uitgesproken.  
 
Inleiding bij Genesis 11:1-9: 
 
De tekst uit Genesis 11 is bekend ; we kennen die allemaal!  Een oude tekst die ook vandaag nog tot 
ons spreekt.  Het boek Genesis vertelt ons op vele manieren, die nooit "de enige betekenis vastlegt" 
(Wenin), de essentie van wat het betekent mens te zijn: man en vrouw, man en broeder; vrouw en 
zuster. Genesis vertelt -in een verhalende vorm -hoe te leven met anderen en hoe de aarde te 
bewonen!  Dit verhaal is geschreven in de context van het volk Israël.  Het verhaal over de toren van 
Babel moet dan ook in deze context en in zijn literaire context-als deel van een groter verhaal- 
worden begrepen.   
Het mag ons verbazen dat het volk bang is verstrooid te worden, want enkele hoofdstukken eerder 
wordt gezegd dat "het volk zich begint te vermenigvuldigen op de aardbodem". Gen. 6, 1.  Maar 
"verstrooiing" heeft een negatieve connotatie, het is het tegendeel van vermenigvuldiging.  Vanaf 
het allereerste begin van het verhaal laat de schrijver de lezer weten, dat het niet de wil van God is, 
wat er gebeurt!  Babel staat in de context van het Bijbelse verhaal, in de context van Israël dus, voor 
de Ballingschap….tijd van vervreemding… Deze verhalen in Genesis werden immers  tijdens of net na 
de Ballingschap van Israël, geschreven.  
Er zit ook veel humor en woordspeling in dit verhaal. Iets wat we helaas zelden horen in onze 
vertalingen. In de vertaling van Chouraqui klinkt de taal van de eenvormigheid van de mannen door: 
Kom op, laten we wat bakstenen bakken!. ! Laten we ze in het vuur branden!  Ook hoor je de humor 
van de hoge toren, die naar de hemel reikt, in de hoop dat dit project zal worden gelegitimeerd door 
de goden of door God… ..en God die uit de hemel moet neerdalen om de onderneming van de 
mensen te zien... hun toren is dus niet hoog genoeg! 
In de taal van de mensen is er geen onderscheid meer tussen “hen”, het "wij" omvat allen… het is 
het 'wij' waarin het 'ik' is verdwenen.  Het is een "wij" dat- in eerste instantie- werkt zonder te weten 
voor wat: zij maken bakstenen - er is geen initieel plan.  Tegen de achtergrond van het verhaal van 
Israel, is de associatie  snel gemaakt: immers:  in het land Egypte/Mitsraïm/land van benauwdheid - 
van onderdrukking, maakte het Hebreeuwse volk bakstenen! Werk van slaven. Maar de angst voor 
verstrooiing (en verschil) maakten slavernij aanvaardbaar.  Een dubbelzinnigheid in de tekst 
suggereert dat er een meester is (rosh/ hoofd van de toren, maar kan ook betekenen: opperhoofd) 
(Nimrod Gen 10, 10).  In Genesis 11 gaat het over de geboorte van een stad met een toren ( verwijst 
naar een tempel voor goddelijke legitimatie) . Hier wordt verteld over de start één collectief, één 
God, over een totalitair regime!   
Het verhaal in Genesis 11 vertelt, dat God zich verzet tegen de taal van de eenvormigheid en de 
enorme constructie van de bouwers. Hij maakt het Babelse project onmogelijk door de 
communicatie tussen hen te verstoren. Hij maakt hun unieke taal onmogelijk, gooit het door 
elkaar…het wordt “babel”…,bla- bla…babbelen, …spreken om niets te zeggen) . God zorgt voor 
verstrooiing, zo vertelt het Bijbelse verhaal.   



Immers… hun project…hun politieke project ook, is precies het tegenovergestelde van wat God 
verlangt. God schept…en  scheppen is in feite scheiden: licht en donker etc. Dus wanneer God schept 
, wanneer Hij scheidt, onderscheidt maakt, gebeurt dat ten goede…om elkaars’ bondgenoten te zijn, 
samen instaan voor leven-gevende bondgenootschappen.    
Klinkt dit verhaal niet een brandend actueel!  
 
Overdenking bij Genesis 11:1-9 
 
Deze beroemde passage van de toren van Babel lijkt mij brandend actueel. Zij raakt direct aan twee 
oorzaken van de huidige bedreigingen van de Aarde en de hele mensheid. 
In de eerste plaats is “Babel” het symbool van de almacht van de mens; van de mens die zichzelf 
voor God houdt. Een verbeelding van almacht, die uiteindelijk kan leiden tot de vernietiging van de 
planeet en de hele mensheid. 
 "The sky is the limit", De slogan over grenzeloze mogelijkheden, zie je overal in onze huidige 
samenleving. Niets en niemand kan ons afremmen, ons tegenhouden, ons inperken in wat wij doen.  
Het heersen, beheersen, de heerschappij voeren over onze planeet, over de Aarde en haar 
rijkdommen….over al het levende, menselijk en niet-menselijk, alles lijkt mogelijk, en dat zonder enig 
limiet. 
Desalniettemin kunnen we de ecologische rampen, die zich voor onze ogen voltrekken niet langer 
ontkennen. Er maar van uit gaan dat  wetenschap en technologie, ons altijd oplossingen zullen 
aanreiken. Nogmaals, dit is de verbeelding van de almacht. De uitweg uit de huidige ecologische 
crisis zal zijn: radicaal afzien van deze verbeelding van almacht,…. van dit ongebreidelde verlangen 
om de wereld en anderen te overheersen. 
Here God, U leert ons nederigheid, U maakt ons bewust dat wij slechts bewoners zijn te midden van 
vele anderen op deze aarde, slechts op doorreis, dat wij op ons land moeten leven als pachters en 
niet als eigenaars. Herinner ons eraan dat U alleen de macht en de heerlijkheid toebehoort voor 
eeuwig en altijd. 
Babel is ook het symbool van de ontkenning van het andere, het anders-zijn. Deze andere o zo 
menselijke verbeelding, is nauw verbonden met de eerste. Die bestaat erin te geloven dat men zijn 
eigen taal, zijn eigen cultuur, zijn eigen manier van denken en handelen aan anderen kan opleggen. 
Alle overheersing, alle vervreemding is gebaseerd op dit verlangen om één enkele manier van 
denken op te leggen, om verschillen, verscheidenheid en anders-zijn uit te wissen. Dit is 
overduidelijk aanwezig in alle dictaturen die zichzelf met geweld handhaven. Maar in onze 
geglobaliseerde wereld zien we het om ons heen ook op een meer subtiele manier gebeuren: ons -
Westers- economisch systeem probeert ons te onderwerpen aan de hegemonie van één enkele 
manier van denken en gedragen en dat is het consumentisme…(ik consumeer dus ik ben…). 
Here God, kom en verstoor ons verlangen om anderen één manier van denken op te leggen. Leer ons 
afstand te doen van de gedachte, van de  droom…van een homogene, uniforme, identieke wereld. 
Leer ons verschillen respecteren en waarderen. Dat we de  verscheidenheid  als verrijkend ervaren:  
zowel de verscheidenheid van mensen, als ook de verscheidenheid en diversiteit in heel uw 
Schepping. 
 
Lezing uit Openbaring 21:1-6 
 
Inleiding bij Openbaring 21:1-6      
 
Zoals zo vaak in de Bijbel, zijn deze verzen als ze uit hun verband gerukt worden, moeilijk te 
begrijpen. Ik zal dit commentaar dan ook beginnen met eerst iets te zeggen over die context. 
Etymologisch betekent "Openbaring" : “onthulling” Het is een zogenaamd apocalyptisch Bijbelboek. 
Door visioenen aan mensen wordt een geheim onthult, openbaar gemaakt.  



Het laatste boek van het Tweede Testament wordt door de Kerk toegeschreven aan Johannes de 
evangelist. Het staat vol met symbolische, profetische en eschatologische visioenen. 
Maar om welke openbaring gaat het hier? Het is de openbaring van Johannes. Opgeschreven aan het 
eind van de eerste eeuw  dus na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Johannes is op het 
eiland Patmos en ziet zich hier als getuige van de levende Christus. 
We moeten niet vergeten dat onder de eerste christenen uit die tijd een sterke verwachting leefde 
van het einde van de geschiedenis…het einde der tijden met de verwachting dat Christus spoedig 
zou weer komen!  
Het laatste Bijbelboek gaat over angst en vrees van de eerste christenen voor het einde der tijden; in 
die zin is het dan ook een pessimistisch boek. Maar Johannes en de eerste christenen met hem, zijn 
ervan overtuigd dat Christus overwinnaar is en dat Hij reeds aan het werk is in de wereld; in die zin is 
Openbaring ook een optimistisch boek. 
De hoofdstukken 1 tot 3gaan over de “vleesgeworden” Kerk, dat wil zeggen over de christelijke 
gemeenschappen van die tijd met hun sterke en zwakke punten. 
De hoofdstukken 4 tot 20 gaan over de geëngageerde kerk:; 
- In haar verlangen om zich te distantiëren van het Judaïsme 
- In haar bereidheid om zich te distantiëren van het heidendom door te strijden tegen de kwade 
machten: met name  de keizerlijke macht van Rome inclusief haar ideologieën. 
 
De verzen 1 tot en met 6 van hoofdstuk 20, die ik u zojuist heb voorgelezen, behoren tot het 
voorlaatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. 
De verwoesting van Jeruzalem was niet alleen tragisch maar werd door christenen uit die dagen ook 
als een schandaal ervaren omdat het “uitverkoren volk”, de Judeeërs, Christus beschuldigd hadden 
en niet erkenden als de Messias.  
Doorheen de visioenen van Johannes wordt duidelijk gemaakt dat dit niet het einde van de wereld 
is. Deze wereld sterft om een nieuwe wereld geboren te laten worden. Dit wordt in onze tekst in 
vers 5 aangekondigd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw". Dit betekent niet dat de dingen vanaf dat 
moment gemakkelijk en vanzelfsprekend zullen zijn. De komst van het Koninkrijk van God komt er 
niet door een rustig voortkabbelende rivier.  
God heeft ook die in Hem geloven niet gespaard - en zal dat ook niet doen - maar de Openbaring van 
Johannes wil vooral doorgeven: uw "kruisweg" loopt uit op de opstanding.  
Aan hen die het niet kunnen geloven, geeft God een boodschap van hoop, ….een boodschap die de 
toekomst mogelijk maakt : 
"Kom, Heer Jezus, kom", want de uiteindelijke overwinning op het kwaad wordt behaald door 
Christus en de zijnen. 
 
Laten wij op onze beurt de beschavingscrisis, die wij nu doormaken en al vele jaren doormaken, niet 
ontkennen. Laten wij, zoals de eerste christenen, dit zien als een tijd waarin de Geest ( van God) zich 
kan openbaren en vruchtbaar zijn. 
Dat ook in deze crisistijd met ingrijpende en ernstige klimaatveranderingen, die wij nu meemaken er 
een nieuwe toekomst in voorbereiding is, waarvan wij, met Zijn Geestkracht in ons, de 
ambachtslieden zijn. 
Laten wij,  ten overstaan van de verontrustende  ontwikkelingen, die wij doormaken, ten overstaan 
van het populisme, dat overal om ons heen de kop opsteekt, en ten overstaan van de enorme 
omwentelingen en transities, die moeten gebeuren, met geestkracht, veerkracht en daadkracht 
handelen,  (met het oog op de komst van het Rijk Gods);  
Laten we de moed hebben om ons lot in eigen handen te nemen, in plaats van het over te laten aan 
de blinde en cynische krachten van een vrije markt die als een god heerst. Dit in naam van de 
vrijheid. Een vrije markt die vooral een instrument is van kapitaal, van beurzen en koersen… Die 
steeds meer dorst naar winst ten koste van de zorg voor gezonde lucht, water, bossen; ten koste van 



de waardigheid van het leven van onze broeders en zusters; de mensen, die honger hebben en 
dorst… niet alleen naar het dagelijkse  voedsel maar ook naar geestelijk voedsel.  
Ik ben ervan overtuigd dat de beschavingscrisis die wij thans doormaken, niet het failliet is van een 
wereld aan het “Einde der tijden”… maar een wereld als werk in uitvoering!  De wereld, onze wereld 
is een werk in uitvoering, waarvoor overal ambachtslieden van vrede, gerechtigheid en liefde nodig 
zijn! 
Laten we dus kiezen en deelnemen aan de strijd van mensen, die al lang bezig zijn met de komst van 
de nieuwe wereld, die komen gaat ( plaatselijke concrete voorbeelden….geven ?). 
Dat kan ook op kleinere schaal,… zoals een anonieme christelijke vrouw zei: laten we het dagelijkse 
geluk niet vergeten, het geluk dat bestaat uit duizend kleine dingen, een glimlach, een bloem….. 
Broeders en zusters, net als in de eerste christelijke gemeenschappen, is het aan mij, is het aan ons, 
om in elke grote of kleine “openbaring” een boodschap van hoop... en van opstanding te vinden! 
 
Lied: Onze Vader maak alles nieuw: vers 1 ( tekst en muziek in bijlage) of een muzikaal intermezzo. 
( Alternatief lied uit het NLB: 608 vers 1 De steppe zal bloeien)  
 
Overdenking  bij Openbaring 21:1-6 
 
Openbaring/Apocalyp.  Niet het einde van de wereld, maar het einde van een wereld: "de oude 
wereld is verdwenen". Hoe goed is het om aan deze eenvoudige waarheid herinnerd te worden, 
wanneer we in wanhoop wegzinken bij het zien van de omvang van de rampen, die onze planeet en, 
meer nog, onze mensheid, bedreigen. 
- Er is toch  niets dat wij kunnen doen aan het "einde van de wereld" behalve wachten op de 
rampspoed, die volgens steeds meer stemmen op komst is. Het is een fatalistisch perspectief,  ze 
verontrust, maar is uiteindelijk rustgevend: .je laat het gebeuren….ziet wel wat er van komt. 
- En toch….voor het” einde van een wereld” en de komst van een nieuwe wereld", is er van alles te 
doen!  Er is een radicale omkering nodig van het perspectief…er is een transitie nodig van onze 
wereld, onze levensstijl. Hiertoe worden we als christenen uitgenodigd.  God nodigt ons uit voor dit 
nieuwe perspectief, die veeleisend is, omdat wij, met Gods hulp, de essentiële actoren zijn. 
 
En het werk begint in ons hoofd. Ik denk hierbij aan een passage uit het laatste boek van de 
journalist Hervé Kempf, die de stelling ontwikkelt dat de op handen zijnde wereldwijde ecologische 
catastrofe niet het gevolg is van het noodlot, maar van een economisch systeem dat gebaseerd is op 
hebzucht en winst tot elke prijs ten voordele van wat hij de oligarchie noemt. Vervolgens zegt hij ons 
het volgende: "Het is gemakkelijker zich het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van 
het kapitalisme. Veel mensen begrijpen dat de biosfeer echt in de problemen zit. Zij verinnerlijken 
gemakkelijk het idee dat alles kan instorten, maar bijna niemand is in staat te geloven dat het 
systeem dat de ramp veroorzaakt kan verdwijnen zonder dat de wereld daaronder lijdt. We moeten 
deze psychologische blokkade doorbreken. (...) Het is vrolijker en wenselijker zich het einde van het 
kapitalisme voor te stellen dan het einde van de wereld. ". 
Ja, een andere wereld is mogelijk. Ja, het Koninkrijk van God is toegankelijk. De Openbaring van 
Johannes herinnert ons aan de mogelijkheid van een wenkend perspectief van “ een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde” . 
Het zal iets van ons vragen, ja zeker, het zal iets vragen van ieder van ons, hier en nu, individueel en 
collectief. 
 
Lied: Onze Vader in de hemel maak alles nieuw: vers 2  ( tekst en muziek in bijlage)( Alternatief: 
NLB 608 vers 2: De ballingen keren 
 
Overdenking (slot) bij Openbaring 21:1-6 
 



God nodigt ons uit tot een radicale verandering van perspectief.  In Openbaring, wat letterlijk 
"onthulling" betekent, deelt de auteur een geheim met ons.  Dit geheim is dat achter de schijn van 
macht en voorspoed zich een ander koninkrijk ontvouwt. Tegenover het almachtige Romeinse Rijk 
stelt Openbaring een schijnbaar machteloze Christus voor: een offerlam waarin alleen geloofd kan 
worden.  Geloven is dus het verwerpen van de dominante prestatiecultuur ten koste van 
mensenlevens.  God stelt een radicale nieuwheid voor: het nieuwe Jeruzalem wordt niet uit de aarde 
geboren, maar daalt neer uit de hemel.  Het gaat echter niet om de vernietiging van de bestaande 
wereld, maar veeleer om de totale ondermijning ervan.  De voorgestelde wereld is niet een wereld 
na deze wereld, maar deze voltooide wereld!  En in deze voltooide wereld zullen er geen tempels, 
geen kerken meer zijn, want God zal nooit heersen op de wijze van keizers.  Het menselijk leven zal 
de zetel van zijn aanwezigheid zijn.  De hele tekst van het boek Openbaring getuigt van het 
vertrouwen dat God heeft in de mens en in Zijn project van humaniteit..  Hij alleen is het die ons een 
alternatief geeft voor alle totalitaire macht, en Hij is het die ons uitnodigt deel te nemen aan dit 
Koninkrijk.  Laten wij acteurs en ambachtslieden zijn van deze hoop!  
Aan God alleen zij de glorie!  
Amen. 
 
Lied: Het lied van het beloofde land , muziek Lied 87 verzen 1,2,3,4 ( zie bijlage) 
 
Collecte 
 
Voorbeden 
 
Heer, op deze dag van verbondenheid met uw schepping, met alles wat de Aarde voortbrengt, 
danken wij U: 
 
Wij danken voor Uw Woord, dat ons bewust maakt en kracht geeft om zorg te dragen voor heel Uw 
Schepping, voor deze Aarde en allen, die daarop wonen en alles wat daarop leeft. 
 
We bidden voor degenen, die hier vandaag niet konden zijn, mogen ook zij betrokken worden in Uw 
uitnodiging om medescheppers te worden en zich inzetten voor het goede beheer van deze Aarde, 
ons gemeenschappelijk huis. 
 
Wij bidden voor ouders en grootouders, dat zij hun kinderen en kleinkinderen laten zien dat we geen 
bezitters van deze aarde zijn, dat we haar mogen gebruiken, en er goed voor moeten zorgen. 
Wij bezitten de aarde niet, maar hebben haar in bruikleen. 
 
Wij bidden, dat onze Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk in België, in oecumenische 
verbondenheid, ter harte neemt waartoe in de encycliek "Laudate si", 
wordt opgeroepen: bereid te zijn tot een “ecologische bekering”: om te beginnen in eigen hart en 
leefstijl, maar ook gezamenlijk met anderen.. 
 
Wij bidden voor onze Belgische regeringen: dat ze doet wat ze heeft beloofd in het Akkoord van 
Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad of minder. 
 
 Voor de leden van de Europese Commissie bidden we, om het "Groene Pact"  uit te voeren om de 
Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Om de overgang naar een schone en circulaire economie 
te versnellen, de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling drastisch te verminderen. 
 
Wij bidden voor de Secretaris-Generaal van de VN  om  prioriteit te geven aan zijn milieuprogramma 
(UNEP). 



  
Here God, laat ons tenslotte bidden voor: hier kunnen nog meer plaatselijke -en persoonlijke 
voorbeden volgen…. 
Stil gebed 
 
We besluiten onze gebeden met de woorden die Jezus van Nazareth ons heeft voorgezegd: 
 
Onze Vader... 
Die in de hemel zijt  
Uw Naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel  
Geef ons heden  
Ons dagelijks brood; 
Vergeef ons onze schulden,  
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
Leid ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid 
 Amen. 
 
Aankondigingen  
 
Lied: Aan U behoort o Heer, der heren, 978 NLB verzen 1,3,4 
 
Wegzending en zegening 
 
God laat ons niet los,  
Hij laat de aarde niet los,  
Hij wil dat wij mede-scheppers zijn van een nieuwe wereld 
Brengers van liefde en vrede, 
Die de afgoden van vandaag weerstaan 
 
Zegen 
  
En nu, moge de Geest van God 
Die zweefde over de wateren 
En orde bracht in de chaos 
Een thuis vinden in ons hart 
Dat zijn Geestkracht ons moge bewegen 
Om acteurs te worden van de HOOP,  
Die God ons geeft. 
Moge Hij ons zegenen en bewaren 
Amen   
 

Bijlage 1 (liederen) 



Klimaatlied voor kerken 

Tekst André Troost   
Melodie lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde -  

1.Kyrieleis, heb medelijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
de schepping klaagt, de aarde huilt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
akkers en weiden: straks woestijnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
het voedsel schaars, de grond vervuild. 

2.Kyrieleis, heb medelijden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
de schepping kreunt, de aarde vraagt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
gun ons de tijd nog te vermijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dat al wat leeft wordt weggevaagd. 

3.Kyrieleis, heb medelijden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
hoe konden wij zo bruut ontwijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
uw werk: het land, de zee, de lucht? 

4.Kyrieleis, heb medelijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
de schepping roept, de aarde smeekt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
dit is toch niet het eind der tijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 

5.Kyrieleis, heb medelijden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
de schepping bidt, de aarde hoopt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
op U, op ons-een jaargetijde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
dat al ons vuil in schoonheid doopt  

 



 
 

2. Onze vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.  
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.  
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 

3. Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw.  
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw.  
Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw.  
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw. 

Tekst: Jan Duin, muziek Joop Stokkermans 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Het lied van het beloofde land (Tekst, Hans Bouma, muziek: Lied.87  NLB)) 

1.Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
zijn wij op weg naar het beloofde land,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
de grote toekomst heeft ons overmand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
God doet ons op een nieuwe schepping hopen. 
 
2.Wij dromen van gerechtigheid en vrede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
leven voorgoed, geluk voor iedereen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
hemel en aarde weer verzoend bijeen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
volop bewoonbaar zal de wereld wezen. 

3.Verheugd zoeken wij tekenen van leven,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
spelen wij in op wat God heeft beloofd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden. 

4.Met Hem, de eerstgeborene der doden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
hardnekkig blijven wij in God geloven. 
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